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OVV KNR stelt zich ten doel: 
* Het bevorderen van de vriendschap en saamhorigheid onder de leden van de vereniging;
* Het onderhouden van de contacten met het KNR in welke vorm dan ook;
* Het organiseren van activiteiten binnen het verenigingsverband of in samenwerking met de actief dienende  
 militairen van het KNR.
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Van de eindredacteur

Halo semua (goededag allemaal),

Het kerkdorp Mesch, bij de Belgisch-Limburg-
se grens, was de eerste Nederlandse plaats 
die op 12 september 1944 door de geallieer-
den werd bevrijd. 
De verwachte snelle opmars van de geallieer-
den richting de voor de Duitsers belangrijke 
Ruhrgebied stokte door de verloren operatie 
'Market Garden'. Uiteindelijk werd na maanden 
strijd, het laatste bolwerk van de Duitsers in 
Nederland, het eiland Schiermonnikoog op 11 
juni 1945 bevrijd.

Viertal gebeurtenissen vonden er al eerder 
plaats voordat heel Nederland in 1945 werd 
bevrijd: 
De eerste gebeurtenis was een drama voor 
een gedeelte van de Nederlandse bevolking. In 
september 1944 werd namelijk een oproep ge-
daan van de Nederlandse regering in balling-
schap vanuit London tot een grote spoorweg-
staking om de Duitsers tegen te werken. Wat 
volgde is dat de Rijkscommissaris van Neder-
land, Seyss-Inquart, woedend een strafmaat-
regel instelde om al de voedseltransporten 
een halt toe te roepen. Dientengevolge kreeg 
het westelijke gedeelte van de nog bezette 
Nederland met de dramatische 'hongerwinter 
van 1944-1945' te maken. 
De tweede gebeurtenis is dat op 4 mei 1945 
namens de Duitse troepen in Noord-West 
Duitsland, Nederland, Sleeswijk-Holstein en 
Denemarken de Duitse admiraal Von Frieden-
burg capituleerde te Lüneburg voor de Britse 
veldmaarschalk Bernard Montgomery.
De derde gebeurtenis: In navolging van de 
tweede gebeurtenis vond er op 5 mei 1945 
een capitulatiebespreking plaats in 'Hotel De 

Wereld', te Wageningen. Hierbij zijn aanwezig 
de Duitse opperbevelhebber generaloberst 
Johannes Blaskovitz, de Canadese generaal 
Charles Foulkes en Prins Bernhard als com-
mandant van de 'Binnenlandse Strijdkrachten'.
De vierde gebeurtenis: Op 6 mei 1945 werd de 
technische uitwerking van de capitulatie gete-
kend door generaloberst Johannes Blaskovitz 
en generaal Charles Foulkes in de aula van de 
landbouwhogeschool. Echter het document 
is gedateerd 'at 16:30 hours on 5 May 1945'.
Sindsdien wordt daarom bevrijdingsdag ge-
vierd op 5 mei.  

In dit nummer o.a.
Een stukje ontstaansgeschiedenis van  de Nati-
onale Reserve geschreven door gastschrijver 
van dit blad en historicus van ons korps Na-
tres, majoor Fred Warmer.

Veel nieuws van zowel de afdelingen als wel 
van de BFT-organisatie. 

75 jaar bevrijding
Dit jaar vieren wij met z'n allen de 75e verjaar-
dag van de bevrijding in Nederland. 
Ongetwijfeld zullen wij als OVV KNR's uitge-
nodigd worden om acte de préséance te gaan 
geven bij herdenkingen met als hoogtepunt op 
5 mei het 'Bevrijdingsdefilé' in Wageningen. 

Hoop u in Wageningen in groten getale te zien 
en wens u heel veel leesplezier.

Amato oo (tot ziens),

Sld 1 (b.d.) Richard Marnix Sopacua

Richard Marnix Sopacua

Bevrijding dorp Mesch

Bron foto: NOS Jeugdjournaal

Capitulatiebespreking 

5 mei 1945, te Wageningen

Bron foto: nl.wikipedia.org

Bericht vanuit uw ledenadministratie

Henk van Leeuwen
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Nieuwe leden
Boer, W. Schildwolde Noord
Broekman, M.J. Steenwijk Noord
Zuidema-Zuidema, E. Onstwedde Noord
Tongeren, J.H. van Apeldoorn Overijssel
Laar, P. van de Waalre Zuid
Jong, J.A.C. de Best Zuid



Als bestuur zijn wij van mening dat juist onze leden vatbaar zijn voor dit virus. We zullen ons beraden op 
een nieuwe datum, dat zal op zijn vroegst ergens in juni gaan worden. Zodra we meer informatie hebben 
zullen jullie geïnformeerd worden. Zie ook onder: 'Nieuwsbericht Rijksoverheid'.
 
Vriendelijk doch dringend verzoek om dit z.s.m. door te zetten binnen jullie afdeling.
Alvast dank voor de medewerking.

Het dagelijks bestuur OVV KNR

Van het dagelijks bestuur OVV KNR
De ALV van 26 maart aanstaande wordt gecanceld
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Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

Van de penningmeester
Beste leden,

In deze koerier zit een pagina van de personeelsvoordeel winkel.  Hier kunt u als ovvknr lid tegen 
hoge kortingen producten kopen. Om dit te kunnen heeft u een link nodig om op de juiste pagina 
te komen. Hier is ook een bon voor € 2,50 euro korting te vinden voor uw eerste bestelling. Bin-
nenkort krijgt u een mail van onze webmaster met uw persoonlijke login gegevens voor www.
ovvknr.nl , als u hiermee inlogt, dan komt u op een besloten gedeelte van de site waar nog meer 
ledenvoordeel staat (In het besloten gedeelte van de site komen in de toekomst meer mogelijk-
heden). De link naar de personeelsvoordeel winkel, mag trouwens NIET op internet gaan roule-
ren of middels nieuwsbrieven bekend gesteld worden.
Begin dit jaar heb ik de contributie voor 2020 weer geïncasseerd. De meeste leden die de contri-
butie zelf overmaken doen dit ieder jaar trouw. Het valt mij op, dat er ook een aantal leden zijn, 
vaak dezelfde, die het niet zo nauw nemen met de contributie betaling. Dit kost ons (bestuur) 
erg veel tijd en energie.
Ik hoop u te spreken op de ALV in Soesterberg!

John Brinckman

Nieuwsbericht Rijksoveheid| 12-03-2020 | 15:37 | Uit: www.rijksoverheid.nl

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-
president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:
* Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neus- 
 verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd soci- 
 aal contact. Bel pas met huisarts als klachten verer- 
 geren.
* Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden  
 in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor  
 publieke locaties zoals musea, concertzalen, thea- 
 ters, sportclubs en sportwedstrijden.
* Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel  
 mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
* Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en perso- 

 nen met verminderde weerstand) vermijd grote  
 gezelschappen en openbaar vervoer. In het alge- 
 meen wordt mensen dringend verzocht om bezoek  
 aan kwetsbare personen te beperken.
* Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: 
 er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als  
 u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw  
 werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
* Hogescholen en universiteiten wordt verzocht on- 
 derwijs online aan te bieden in plaats van groot- 
 schalige colleges.
* Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar  

 beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon  
 open: er zijn daar weinig besmettingen en die om- 
 geving is minder internationaal. Kinderen en jonge 
 ren vormen bovendien niet de groep met de hoogste  
 risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke ge- 
 volgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en  
 draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de  
 verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten  
 thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel 
Nederland tot en met 31 maart.
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Geacht OVV-lid,

In de Koerier, bij de overige bestuursleden ziet u mijn 
naam nog steeds staan als organisator van OVV Bat-
tlefield tours. Dit klopt nog steeds en ook weer niet….

Wat is het geval?
In het najaar van 2018 had ik, na de zeer succesvolle 
Battlefield-tour in Normandië, al besloten dat ik e.e.a. 
heel moeilijk alleen kon organiseren en dat het tevens 
lastig was om voldoende deelnemers uit de OVV ach-
terban te werven. In december 2019 heb ik na overleg 
met het HB, mijn functie als algemeen bestuurslid/
organisator Battlefield tours bij het OVV-KNR neerge-
legd.
 
Hoe nu verder?
Eind 2018 heb ik voor het behoud van Battlefield Tours 
besloten om verdere samenwerking te zoeken met an-
dere reservistenverenigingen, en dat lukte.
Door het gezamenlijk organiseren van een BFT naar 
Normandië in 2018 ontstond de Battlefield Tour 2018. 
De eerste contacten tussen organisatoren van het 
AVRM, OVV, Knatres en DV&O waren al aanwezig in 
2017. Maar door het organiseren van een BFT naar de 
stranden van D-Day ontstond de wens om onafhanke-
lijk naar buiten toe zichtbaar te zijn. Dit proces heeft 

zich verder ontwikkeld wat uiteindelijk heeft geleid tot 
de oprichting van een stichting met de naam; Battle 
Field Tour 2018 of kortweg BFT 2018.
 
De Stichting Battle Field Tour 2018 is een stichting 
met gezamenlijke raakvlakken; vooral met de Alge-
mene Vereniging voor Reserve Militairen (AVRM), Onze 
Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve (OVV-
KNR), Korps Nationale Reserve en Dienst Vervoer & On-
dersteuning van Dienst Justitiële Inrichtingen (DV&O). 
Maar bijzonder is dat de stichting Battle Fieldtour 
2018 ook open staat voor andere (militaire) clubs, ver-
enigingen en/of scholen; andere belangstellenden zijn 
dus ook welkom. De BFT 2018 is de verbindende factor 
en ziet eren, herinneren en leren als kernwaarden. 
 
Waar staat de stichting Battle Field Tour 2018 
voor? 
De stichting Battle Field Tour 2018 zet zich in voor het 
bevorderen van kennis over krijgsverrichtingen in het 
verleden en het geven van inzicht in de betekenis van 
deze krijgsverrichtingen. Hierbij wordt de belangstel-
ling bevorderd voor de geschiedenis, zijn oorzaken en 
zijn gevolgen van de krijgsverrichtingen in de meest 
ruime zin van het woord. 
In juni 2019 organiseerde de BFT 2018 wederom 
een Battlefield Tour naar Normandië waarvoor veel  

belangstelling was maar die om de u bekende reden 
moest worden geannuleerd.
Daarna volgde, als pleister op de wonde, in het najaar 
een schitterende Battlefield Tour naar het Duitse Hürt-
genwald. Veel OVV leden waren daar bij aanwezig.
Afsluitend zeggen wij U toe dat wij U het komende jaar, 
en verder, meerdere keren een leuke Battlefield zullen 
aanbieden voor een heel leuk (kost)prijsje wat u van 
mij/ons bent gewend.
Wij hopen velen van u  dan weer te mogen zien!

Met collegiale groeten, mede namens de collega's van 
de Stichting BFT 2018,

Sgt1 (bd) Eeuwe Geertsma

Postadres: Balkenweg 3, 9405 CC Assen
Mail: Battlefieldtour2018@outlook.com

Geen OVV Battlefield Tour meer?

A d v e r t e n t i e




 
 

  



 















   
















        




















































    



























   

































































































































 
 

  



 















   
















        




















































Roel Zevenhuizen

Het weer was ons deze dag minder goed ge-
zind dan de vorige keer, toen was het volop 
zon zodat je lekker kon genieten op het ter-
ras. Nu was het in ieder geval geen terras-
weer, harde wind en af en toe een fikse bui. 
Er is altijd veel animo voor de bindingsdag, 
lekker weer even bijkletsen. Er waren zo’n 
40- tal leden, donateurs maar ook een aantal 
nieuwe leden aanwezig. Ook waren leden van 
de afdeling Overijssel en de avrm uitgenodigd 
voor onze bindingsdag, jammer dat er hiervan 
geen mensen aanwezig waren, misschien een 
volgend jaar. De inloop was vanaf 13.30 uur en 
begon zoals gewoonlijk met koffie/thee en een 
heerlijk stukje koek. Tijdens de koffie konden 
we even bijpraten, soms met mensen die je al 
een hele tijd niet meer had gezien. Natuurlijk 
niet alleen tijdens de koffie konden we wat 
bijkletsen maar hadden gedurende de gehele 
middag tijd genoeg om dat te doen. Nadat de 
secretaris de mensen verwelkomd had en hen 
had verteld wat de inhoudt was van deze bin-
dingsdag, werden we zo rondom 14.00 uur in 
de grote vergaderzaal verwacht voor een pre-
sentatie over BIDKL. Vooraf eerst nog een of-
ficieel moment, de secretaris vroeg of Harrie 
Bakker even naar voren wilde komen om zijn 
welverdiende 25 jaarspeld met bijbehorende 
oorkonde in ontvangst wilde nemen. Maar dit 
was nog niet alles, ook de manager Han Men-
nink werd bij de secretaris geroepen. Han werd 
gefeliciteerd voor het feit dat hij 12½ jaar voor 
de organisatie werkzaam is en kreeg een heer-
lijke fles “Reservistenbitter”. Voordat de pre-
sentatie begon vertelde Cornelis Reijntjes in 
het kort iets over de BFT naar Hurtgenwald die 
van 1 t/m 3 november 2019 wordt georgani-
seerd door de st. 
“Battle Field Tour 2018” Deze pas opgerichte 
stichting organiseert meerdere tours, in 2020 

wordt er ook weer een tour naar Normandië 
georganiseerd. 
Vragen of meer informatie over de Battlefield 
tours kan je richten via battlefieldtour2018@
outlook.com. In de vergaderzaal gaf Elnt Pa-
tric van Aalderen een presentatie over zijn 
dagelijkse werkzaamheden bij de BIDKL. Pa-
tric is Senior identificatiespecialist bij de Ber-
gings- en Identificatiedienst van de Koninklijke 
Landmacht. Het was indrukwekkend wat hij 
allemaal heeft gedaan en meegemaakt in z’n 
14,5 jaar dat hij dit werk heeft gedaan. Inmid-
dels heeft hij gesolliciteerd naar een andere 
baan binnen de KL en heeft deze ook gekregen, 
maar houdt wel in dat hij weer de schoolban-
ken in moet voor z’n  nieuwe functie. Vorig jaar 
heeft hij bij onze bindingsdag een presentatie 
gegeven over het vliegveld van Havelte tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Patric geeft zijn pre-
sentaties altijd vol passie, enthousiasme en vol 
overgave. Iedereen was dan ook vol lof over 
de presentatie die hij heeft gegeven. De pre-
sentatie was omstreeks 16.15 uur afgelopen 
en konden we naar de BBQ toe. Han, de mana-
ger van Echos Home had alvast de BBQ flink 
opgestookt en vertelde wat er allemaal al zo 
te eten was. Ondanks het wat mindere weer 
konden we gewoon buiten BBQ- en, dus plan B 
kon gewoon in de kast blijven liggen. Het was 
allemaal prima verzorgd door Echos Home, 
het buffet bestond uit 5 soorten vlees, 2 soor-
ten salades en stokbrood met kruidenboter. 
Zo tegen 18.45 uur was aan de bindingsdag 
van 2019 weer een einde gekomen. Al met al 
was het een zeer geslaagde dag, iedereen was 
tevreden en had genoeg te eten en te drinken 
gehad. Nadat de secretaris, Han de manager 
en Patric had bedankt voor de bewezen dien-
sten namen we afscheid van elkaar en keerde 
iedereen weer huiswaarts.
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Noord

Bindingsdag van 2019 met BBQ en presentatie over de werkzaamheden van BIDKL, Bergings- 
en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht
Zaterdag 28 september was weer onze jaarlijks terugkomende bindingsdag, wederom werd 
deze gehouden bij Echos Home ‘Het Baken’ in Darp.
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Rondleiding Nederlands Cavaleriemuseum en Nationaal Monument Kamp Amersfoort                              
Vrijdag 11 oktober 2019 hebben we met onze leden en donateurs een bezoek gebracht aan het 
Cavaleriemuseum in Amersfoort en Kamp Amersfoort in Leusden.

’s Morgens om 08.30 uur was het verzamel-
punt bij het inmiddels bekende hotel Waanders 
in Staphorst. Toen eenmaal iedereen aanwe-
zig was zijn we hiervandaan gaan carpoolen 
richting de Bernhardkazerne in Amersfoort 
waar het Cavaleriemuseum op  is gevestigd. 
Aangekomen bij de kazerne moesten we ons 
laten registreren bij de wacht, iedereen moest 
zijn of haar legitimatiebewijs laten zien. Zodra 
dit alles voor elkaar was kreeg een ieder van 
ons een elektronische toegangspas uitgereikt. 
Rondom 10.00 uur waren we bij het museum 
om ons te melden, van onze rondleider kon-
den we kiezen waar we eerst naar toe wilden 
gaan, het Sint Jorisgebouw (hoofdgebouw) of 
het Landsverkgebouw. Het Landsverkgebouw 
is vernoemd naar de eerste (Zweedse) pant-
serwagen (M36 en M38) van de Nederlandse 
Cavalerie. Overigens bestaat het museum uit 
twee gebouwen, het Sint Jorisgebouw waar 
uniformen, handvuurwapens, schaalmodellen 
enz. tentoongesteld wordt en het Landsverk-
gebouw waar een groot gedeelte van de his-
torische collectie Cavalerievoertuigen (tanks 
en pantservoertuigen) te bewonderen is. We 
hebben gekozen om eerst naar het Landsverk-
gebouw te gaan. Er was een goede uitleg door 
de rondleider over alles wat hier in het gebouw 
stond. Zonder dat we het in de gaten hadden 
was het inmiddels al 12.00 uur geworden en 
dus tijd voor de lunch. Helaas hadden we geen 
tijd meer om in het Sint Jorisgebouw een kijkje 
te nemen. Dus op naar de lunch die we genut-
tigd hebben in de eetzaal van de kazerne. Na 
de lunch zijn we naar ons tweede gedeelte van 
de dag gegaan, Kamp Amersfoort. Bij aan-
komst op Kamp Amersfoort hebben we om 
te beginnen eerst maar koffie/thee gedronken 
in het bezoekerscentrum omdat we nog even 
op onze gids moesten wachten, die dacht na-
melijk dat de rondleiding om 14.00 uur zou zijn 
i.p.v. 13.00 uur. Plotseling kwamen er een paar 
bekende mensen binnen die we kennen van 
het OVV, het was Hans van Engeldorp Gaste-
laars met z’n vrouw. Hans en z’n vrouw doen 
vrijwilligerswerk bij Kamp Amersfoort, Hans 
als gids en z’n vrouw doet alle voorkomende 
werkzaamheden. Natuurlijk even een praatje 
met hem gemaakt, wat we niet wisten was 
dat Hans onze gids zou zijn. Hans die wist dit 

natuurlijk al veel eerder dan wij, zodoende had 
z’n vrouw voor ons een lekkere taart meege-
nomen voor bij de koffie. Voor de rondleiding 
gingen we naar buiten en stopten bij de wacht-
toren die voor het centrum staat, hier vertelde 
de gids het een en ander over. Deze wacht-
toren was voorzien van één bewaker, een 
schijnwerper en een mitrailleur. Verder aan 
de overkant van het centrum gingen we het 
bos in en stonden stil bij een groot spandoek 
waarop een foto van het gehele kamp stond 
afgebeeld, hier kregen we een gedegen uitleg 
over het kamp. Dit kamp was een doorgangs- 
maar tevens ook een strafkamp. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ver-
bleven hier meer dan 35.000 Nederlandse 
gevangenen, veelal politieke gevangenen. 
Hiervandaan gingen we richting de loopgra-
ven, tussentijds kwamen we levensgrote 
foto’s tegen van mensen die hier toentertijd 
gevangen hebben gezeten. Aangekomen bij de 
loopgraven wilden we hier natuurlijk ook door-
heen lopen, zo gezegd zo gedaan en kwamen 
uit bij een steile trap naar beneden. Eenmaal 
de glibberige trap te hebben genomen kwa-
men we uit bij het monument die aan het eind 
van de schietbaan/fusilladeplaats stond, ook 
hier werd weer het één en ander verteld. De 
schietbaan werd volledig door gevangenen 
uitgegraven, hierdoor ontstond aan beide zij-
den hoge aarden wallen. Het zand werd door 
gevangenen eerst met draagkisten, later met 
karretjes over een smalspoor vervoerd. De 
schietbaan werd gebruikt voor schietoefenin-
gen door bewakingstroepen maar ook voor 
het uitvoeren van doodvonnissen. Nadat de 
gids zijn verhaal aan ons had verteld over de 
gruwelijkheden van dit kamp gingen we weer 
richting het bezoekerscentrum. In het centrum 
kregen we nog twee films te zien van ex- ge-
vangenen die vertelden over hun ervaringen 
in het kamp. Aan het eind van de films kregen 
we nog een kop koffie aangeboden van onze 
gids. Hans, onze gids heeft ons heel veel ver-
teld over het kamp, hij heeft dit fantastisch 
gedaan, bedankt! Na deze laatste rondleiding 
zijn we weer naar onze carpoolplaats gegaan, 
Staphorst. Hier aangekomen ging een ieder 
van ons weer (na het handen schudden) naar 
z’n eigen auto om huiswaarts te keren.



Dit uitje was op uitnodiging van EchosHome, 
welzijnsorganisatie voor veteranen, militai-
ren en thuisfront. ’s Morgens om 08.00 uur 
de 26e was het verzamelen bij Echos Home 
“de Landing” in Schaarsbergen om daar onder 
het genot van een kop koffie kennis te maken 
met de medereizigers. Na de kennismaking 
en verdeling over de personenbusjes was het 
vertrekken richting Bergen-Hohne. Onder-
weg nog een koffiepauze gehad met lekkere 
belegde broodjes erbij. Na de break was het 
ongeveer nog anderhalf uur rijden. Zo’n half 
uur voor aankomst reden we door een bos-
complex met kleine zanderige zijweggetjes, op 
een paar van deze weggetjes stonden niet al te 
nette campers. We zagen ze al van ver, temeer 
omdat deze campers waren verlicht met flik-
kerende en verschillende kleuren ledlampjes, 
dus dat trok al onze aandacht. We gingen wat 
zachter rijden en konden toen goed zien wat er 
aan de hand was, je raadt het waarschijnlijk al, 
er zaten schaars geklede dames in deze cam-
pers, het leek er in ieder geval niet op dat ze 
paddenstoelen hadden geplukt in het bos, het 
was namelijk nog al aan de frisse kant. Maar 
goed, dit was een leuke bijkomstigheid, zo te-
gen 12.15 uur kwamen we aan bij de Nieder-
saksische Frederik kazerne, voormalig kamp 
Hohne. De wacht die buiten bij de poort stond 
deed niet al te moeilijk, we waren aangemeld 
dus onze namen enz. waren bekend, dus gelijk 
maar doorgereden naar de eetzaal om te gaan 
lunchen. Hier in de eetzaal kwamen we nog 
een aantal collega’s van 20 Natresbat tegen 
die op de kazerne ondersteuning bieden bij een 
aantal werkzaamheden. Om 13.15 uur zouden 
we tekst en uitleg krijgen van de C-SOB/SOMS 
in de grote zaal waar ook de maquette van 
het gehele oefenterrein stond. Helaas kregen 
we te horen dat de grote zaal bezet was door 
Duitsers en dat de C-SOB/SOMS elders nodig 
was. Maar geen nood, zijn plaatsvervanger 
heeft ons netjes ontvangen op zijn bureau en 
heeft ons duidelijke informatie verschaft. 

'Het oefenterrein ligt in het zuidelijke deel van 
de Lüneburgerheide. Het grootste deel van 
het oefen en schietterrein is omgeven door 
een ringweg, de zg. Panzer Ringstrasse en is 

±65 km lang. Het gehele NAVO-oefenterrein 
Bergen-Hohne heeft een oppervlakte van 284 
km² en is daarmee ook het grootste militaire 
oefenterrein van Europa.' 
Rondom 14.00 uur zijn we onder leiding van 
de plaatsvervangend commandant naar onze 
eerste schietbaan 7B gebracht, hierna konden 
we zelfstandig naar een andere schietbaan 
gaan, we waren overal aangekondigd. Op de 
schietbaan 7B was het 414 Tankbataljon aan 
het oefenen met de Leopard 2A6. Dit batal-
jon is een Duits-Nederlandse tankeenheid, is 
opgericht in 2015 en bestaat uit 350 Duitse 
en 100 Nederlandse militairen en is gelegerd 
in Loheide bij Bergen, maar staat onder bevel 
van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. 
Overigens least Nederland 18 gemoderni-
seerde tanks van Duitsland. Nadat we hier een 
uitgebreide rondleiding hadden gehad konden 
we zonder begeleiding naar een andere schiet-
baan toe. Aangekomen bij schietbaan 6, ook 
hier werden we weer netjes ontvangen en 
kregen ook hier weer een uitgebreide rondlei-
ding. Op deze baan oefende het 45 Painfbat 
(Pantserinfanteriebataljon Oranje Gelderland) 
met de CV90 (Combat Vehicle 90). Dit batal-
jon werd in 1994 ontbonden en in 2006 her-
opgericht, is gelegerd in Havelte en staat net 
als het eerdergenoemde tankbataljon onder 
bevel van het 43 gemechaniseerde brigade. 
Net toen we weer terug wilden gaan naar de 
kazerne om te gaan eten kwam de mobiele 
wagen van Echos, een paar van ons kon het 
niet weerstaan om toch eerst nog maar een 
broodje worst te bestellen. Na deze smullerij 
terug naar de kazerne voor het avondeten. 
Eerst nog onze legering in orde maken en dan 
pas naar de eetzaal. Met z’n allen naar een ge-
bouw om het beddengoed in ontvangst te ne-
men, het waren hele nette pakketjes van vijf 
stuks (Deutsliche Grundlichheit), tegelijkertijd 
werd erbij gezegd dat we de andere dag het 
beddengoed in een ander gebouw, maar net 
zo netjes opgevouwen dan dat we het hadden 
gekregen inleveren. We dachten dat ze een 
grapje maakten dat we het netjes opgevou-
wen weer moesten inleveren, maar nee hoor, 
we hadden het goed gehoord (wij Duitsers ma-
ken geen grapjes!). Na het avondeten stond er 

Bezoek aan schietserie in Bergen-Hohne + kamp Bergen Belsen
Op dinsdag 26 en woensdag 27 november 2019 hebben we (een paar OVV- ers van afd Noord 
en Veteranen) een bezoek gebracht met rondleidingen aan de SOB/SOMS (Schiet Oefeningen 
Bergen/Schiet Oefeningen Munster Süd) en kamp Bergen Belsen. 
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De opkomst was om 08.45 uur bij gebouw 
Tango, koffie was inmiddels al gezet. Dhr. 
Bergkamp had voor ons allen échte Blokzijler 
Brok (krokante buitenzijde en een spijs-achtige 
vulling, met een kruidige speculaas-achtige 
smaak) meegenomen voor bij de koffie en wat 
overigens erg lekker was. Voordat we naar de 
sim gingen die zo’n 200 mtr. verderop was 
werd er aan de deelnemers verteld hoe de 
dag verder zou gaan verlopen en stelde ook 
de instructeurs voor. Door de vele deelne-
mers, 32 man/vrouw, kon er op het laatst nog 
een tweede simkkw bij aangevraagd worden. 
Dit hield wel in dat we ook twee instructeurs 
nodig hadden, voor elke sim één, om alles in 
goede banen te kunnen leiden. De twee gecer-
tificeerde instructeurs waren van de Bcie 10 
Natresbat, één van hen is ook lid van onze af-
deling de ander heeft de intentie dat te willen 
worden. Na de koffie zijn we met alle enthousi-
aste schutters/deelnemers gezamenlijk naar 
de sim gelopen om aldaar nog wat instructie 
van de instructeurs te krijgen. De grote club 
schutters werd aldaar in tweeën opgesplitst. 
In beide sims kon je schieten met verschillende 
wapens, maar iedereen kreeg de kans om met 
elk van deze wapens een keer te schieten. Een-
maal binnenin de sim kreeg men uitleg over de 
te schieten oefeningen, en om het schieten 
nog een beetje spannender en aantrekkelijker 
te maken zit er altijd een wedstrijdelement 
in. Omdat er zoveel schutters zijn hebben we 
besloten geen drie zoals gewoonlijk maar vijf 

nogmaals een bezoek aan de schietbanen ge-
pland, bij aankomst bij de schietbanen moest 
het licht van de auto uit, het kon de oefening 
verstoren. Hierna was er nog een gezellig sa-
menzijn met een drankje en een hapje bij Baan 
41 (EchosHome), was erg gezellig. De tweede 
dag na het ontbijt gingen we weer naar Baan 
41 voor een kop koffie en kregen een voorbe-
spreking van een GV ‘er (Geestelijk Verzorger) 
ivm een bezoek aan kamp Bergen Belsen dat 
vlakbij de kazerne ligt. Rondom 10.00 uur gin-
gen we onder begeleiding van onze GV ‘er naar 
het kamp waar hij ons rondleidde en heel veel 
vertelde over wat hier allemaal was gebeurd, 

prijsjes te gaan verdelen onder de beste vijf 
schutters van de dag. De prijzen zijn ook voor 
vandaag weer door de werving 10 Natresbat 
geschonken, bij het woord prijzen moet je niet 
direct denken aan grote bekers of zo, het blijft 
een aardigheidje. Nadat men in beide sims al 
een aantal oefeningen hebben geschoten was 
er zo tegen twaalf uur alweer tijd voor de 
lunch die werd genuttigd in gebouw Tango. 
De lunch was weer goed verzorgd door onze 
vaste vrijwilligster die bij ons altijd de catering 
voor haar rekening neemt, er stonden brood-
jes kaas /ham en eigen gemaakte (oma’s) 
groentesoep op het menu. Na de lunch eerst 
nog een groepsfoto gemaakt bij een Boxer-
pantserwielvoertuig (de Landmacht beschikt 
hier op termijn over 200 en in vijf verschillen-
de uitvoeringen) en omstreeks 13.15 uur weer 
naar de sim toe om nog een paar oefeningen te 
gaan schieten. Omstreeks 15.00 uur had men 
de laatste oefening geschoten en kwamen 
weer bij elkaar in gebouw Tango, hier konden 
we over gaan naar de prijsuitreiking. 1e prijs is 
gegaan naar R. Jurgens, 2e naar      C. van der 
Veen, 3e naar J. Peeks, 4e naar CW. Annen en 
als vijfde was geëindigd R. Griep. Na de prijs-
uitreiking bedankte de secretaris de uitste-
kende schietinstructeurs, en niet te vergeten 
de dame van de catering en wenste eenieder 
wel thuis. Zo tegen 16.00 uur waren we dan 
echt aan het einde van deze mooie schietdag 
gekomen, allen konden nog een chocoladelet-
ter meenemen.

was heel indrukwekkend. Nog even stilgestaan 
bij de grafsteen van Anne Frank, maar men 
weet niet of Anne hier ook begraven ligt. Als je 
daar loopt gaat de tijd erg snel, omdat we nog 
een lange reis voor de boeg hadden zijn we te-
gen 13.00 uur maar weer richting onze thuis-
basis Echos Home ‘de Landing’ in Schaarsber-
gen gegaan. Onderweg nog een stop gemaakt 
voor een evt. plaspauze. Tegen 17.30 uur veilig 
aangekomen in Schaarsbergen, na hier nog 
een drankje te hebben genuttigd scheiden onze 
wegen weer, eenieder ging weer huiswaarts. 
We hebben een fantastische twee dagen ge-
had, erg genoten, met dank aan EchosHome.
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Verslag simkkw van zaterdag 07 december 2019 te Havelte.
Zaterdag 07 december was het dan weer zover, voor de tweede keer dit jaar een simkkw dag 
op de Johannes Postkazerne in Havelte.
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Zo rondom 19.00 uur druppelden de eerste 
gasten binnen en zo tegen 19.30 uur waren alle 
genodigden wel zo’n beetje binnen. Er hadden 
zich voor de receptie 56 mensen aangemeld, 
maar door persoonlijke omstandigheden 
moesten er zich een aantal jammer genoeg af-
melden. Toch bleven er desondanks de afmel-
dingen toch nog 51 over, waaronder een aantal 
nieuwe leden en niet te vergeten een aantal 
leden van het hoofdbestuur. Het was dan ook 
een groot genoegen om al deze leden/dona-
teurs te mogen begroeten op de receptie. Na 
de koffie hield de secretaris zijn nieuwjaars-
toespraak, zoals gewoonlijk werd dan eerst 
nog even teruggekeken naar het afgelopen jaar 
2019. Tot nu toe was het jaar 2018 het succes-
volste jaar voor onze afdeling v.w.b. de nieuwe 
aanwas van leden, helaas hebben we dat in 
2019 niet kunnen overtreffen. In 2018 waren 
er 25 nieuwe leden/donateurs bijgekomen, 
het afgelopen jaar iets minder het waren er 13. 
Momenteel heeft onze afdeling 140 leden/do-
nateurs. De Battlefieldtour die naar Norman-
dië zou gaan kon helaas door omstandigheden 
niet doorgaan. Door deze omstandigheden is 
er wel een nieuwe stichting “Battlefield tour 
2018” opgericht. Deze stichting wordt gerund 
door leden van het OVV, AVRM, Natres en 
DV&O. De eerste officiële BFT van de stichting 
was afgelopen november, met zowat een volle 
bus ging de reis naar het Hürtgenwald (Dld), 
het was een groot succes. Maar er waren ook 
genoeg andere interessante activiteiten, zo-
als het Oorlogsmuseum in Overloon, het Ca-
valeriemuseum, kamp Amersfoort enz. Ook 
niet te vergeten was het eerste optreden met 
een detachement van de Federatie bij de her-
denking van het KNR op de Erebegraafplaats 
Grebbeberg bij het monument ‘Als ’t Moet. Bij 
de Korpsdag was ook de Federatie aanwezig 
met stands. Ter afsluiting van het jaar 2019 
wilde de secretaris toch een paar mensen in 

het zonnetje zetten die zich de afgelopen ja-
ren extra verdienstelijk hebben gemaakt voor 
onze afdeling. Geen enkele vereniging kan 
zonder vrijwilligers, “Vrijwilligers worden niet 
betaald, niet omdat ze waardeloos zijn maar 
omdat ze onbetaalbaar zijn”. Anneke kreeg 
een mooi boeket bloemen, onze huisfotograaf 
Klaas kreeg een mooi Delfsblauw tegeltje met 
het OVV-logo, Dick Janssen die ook zo’n mooi 
tegeltje zou krijgen was helaas niet aanwezig, 
deze wordt dan op een ander tijdstip aan hem 
gereikt. In 2020 zijn er ook weer mooie acti-
viteiten te verwachten, zoals Prinsjesdag, het 
Defilé in Wageningen, bezoek aan een onderdui-
kersmuseum, rondvaart door Nationaal park 
“de Alde Feanen” (Unesco gebied) in Friesland. 
Battlefieldtour naar Normandië gaat dit jaar 
wel door en wel van 4 t/m 8 juni, de voorbe-
reidingen zijn alweer in volle gang Mensen die 
zich hiervoor willen opgeven dat kan via Eeuwe 
Geertsma. Eeuwe kreeg de mogelijkheid om 
de gasten nog even bij te praten en nog wat 
info te geven over deze BFT. Momenteel gaat 
het erg goed met de aanmeldingen, dus wees 
er snel bij. Dit allemaal gezegd hebbende rest 
de secretaris alleen nog het glas te heffen met 
alle aanwezigen en een toost uit te brengen op 
een gezond en een mooi verenigingsjaar 2020. 
Verder was het een erg gezellige avond waar 
men de tijd had om weer even bij te praten met 
elkaar. Tussen de bedrijven door werden de 
gasten met allerlei lekkere hapjes en drankjes 
getrakteerd. Maar altijd als het gezellig is dan 
vliegt de tijd voorbij. Inmiddels was het 23.00 
uur geworden en waren we aangekomen bij de 
afsluiting van deze nieuwjaarsbijeenkomst. De 
secretaris bedankte Iedereen voor hun komst 
en wenst eenieder wel thuis.

Met de allerbeste wensen voor het nieuwe 
jaar,
Het bestuur OVV KNR afd. Noord.

Verslag Nieuwjaarsreceptie OVV KNR afd. Noord 09 jan. 2020
Donderdagavond 09 januari 2020 werd voor leden en donateurs van de afdeling Noord weer 
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden. De receptie werd zoals voorgaande jaren gehouden 
op de Johan Willem Friso kazerne. 
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Martin Janssen heeft met een 3D printer een nieuwe 
vaandelknop gefabriceerd. De bedoeling is dat die de 
vlaggenstok van OVV KNR gaat sieren. 
Het gewicht is zo'n 200 gram. De kleur kan niet chroom 
zijn omdat die lak te gevoelig is voor afbladdering of 
beschadigingen. Tot nog toe was een goudkleurige 
punt op de stok bevestigd, maar de uitmonstering van 

de Nationale Reserve is in 'wit metaal' overeenkomstig 
die van de Vrijwillige Landstorm, daarom leek het ons 
mooi om tot vervanging over te gaan.

Het idee is geboren in Nijmegen toen we bij het wach-
ten op de zonsondergang om de Sunset March te kun-
nen lopen, het geheel van onze vlag en stok en onder 

de loep namen. Martin bood aan om in het bedrijf 
waar hij werkt eens te kijken of er een mogelijkheid 
was om zo iets te vervaardigen. Uiteindelijk bood de 
3D-printer de uitkomst.
Tijdens het defilé in Wageningen zal de knop voor het 
eerst dienst gaan doen. Een reden te meer om je voor 
Wageningen op te geven.

Vaandelknop

Tekst: LKol b.d. Hans Schoenmakers 

Hans Schoenmakers

Van de secretaris

Beste leden,

In 2020 wordt in het hele Land 75 jaar bevrij-
ding gevierd. In veel plaatsen in het Land wordt 
hier de nodige aandacht aan besteed. Op 5 mei 
wordt hier speciale aandacht aan besteed, en 
wel in Wageningen, waar het Landelijke Bevrij-
dingsdefilé wordt gehouden.
Net als de voorgaande jaren heeft het OVV een 
uitnodiging ontvangen om met een detache-
ment deel te nemen aan dit defilé. Omdat het 
een jubileumjaar is, zou het prettig zijn om met 
een groot detachement aan dit defilé deel te 
nemen. Om zowel het OVV als het Korps Na-
tionale Reserve te promoten, zal contact wor-
den opgenomen met onze Korpscommandant, 
de luitenant-kolonel Berding. We kunnen op die 

dag met een samengesteld detachement, be-
staande uit OVV leden en actief dienende Na-
tres militairen aan dit defilé deelnemen.
Het verzoek aan u allen is om zich aan te mel-
den voor deze dag. Het tenue is een correct 
OVV tenue, of het groene DT.
Ik hoop met een groot detachement te kunnen 
deelnemen aan dit defilé.

Dan nog een reminder: Denkt u ook aan onze 
ALV op 26 maart op de Du Moulin kazerne in 
Soesterberg?

Met vriendelijke groet,

Peter Mensink
Secretaris OVV

Peter Mensink
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Een nieuwe aanwinst voor de 
Historische Collectie Korps Nationale Reserve

Afgelopen zomer mochten de HC KNR van de familie 
van Kap Hermanus Gerardus Hootsen een mooie 
schenking in ontvangst nemen. Kap Hootsen was re-
serve officier bij het 7e regiment infanterie. De schen-
king omvat twee complete uniformen met toebehoren, 
zoals het uniform op de onderstaande foto.

 

Kap Hootsen was in het dagelijks leven accountant en 
woonde in Almelo. In een van de uniformen zat nog een 
verlofpas (2 dagen verlof van 30 april 1940, terugkeer 
op 2 mei 1940).

In september is de dochter (92 jaar) van Kap Hootsen 
(samen met eigen dochter en schoondochter) op be-
zoek geweest bij de Historische Collectie KNR om het 
uniform te bekijken. Zij was de tweede dochter in het 
gezin (mevrouw Camphuis-Hootsen). Zij kon zich nog 
herinneren dat haar vader die twee dagen thuis was 
geweest. 

Ze wist niet meer waarom. Haar vader was tijdens de 
mobilisatie ingedeeld in de Grebbelinie, vlakbij Amers-
foort. Ze wist te vertellen dat ze daar geen schot gelost 
hebben. Toen het bombardement van Rotterdam voor-

bij was, hebben ze hun stelling verlaten en zijn ze naar 
huis gegaan.

De uniformset toont een reserve kapitein van de Infan-
terie bij het 7e regiment. Het geeft het moment aan in 
de maand juli/augustus 1940, toen de krijgsgevangen 
militairen door de Duitse bezetter vrijgelaten werden 
en huiswaarts kwamen.

1939 - 2019
80 jaar geleden was het Nederlandser Leger en de 
Vloot gemobiliseerd (september 1939 tot 10 mei 
1940). De mobilisatie veranderde veel in het gewone 
dagelijkse Nederlandse leven van dienstplichtigen, re-
servisten, vrijwilligers en beroepsmilitairen. Eenheden 
van de Koninklijke Landmacht werden over Nederland 
verdeeld. Hoe het afgelopen is weten wij. Een ver-
schrikkelijke periode van 5 jaar veranderde Nederland 
en de gehele wereld.

Met de schenking door de familie van uniformen en 
uitrustingen van de toenmalige reserve- kapitein H.G. 
Hootsen gaan wij een lang mensenleven terug. In 1912 
werd als vervanging van het blauwe uniform, het veld-
grijze uniform ingevoerd. Dit in navolging van het ook 
grauwe en natte Duitsland en Oostenrijk. De Britten 
kozen het Brits Indische khaki en de Franse gingen 
gekleed in het bleu horizon. De blauwe lucht boven het 
Franse platteland.
Tussen 1912 en 1940, een periode van 28 jaar veran-
derde het uniform gestaag. Na 15 mei 1940 verdween 
het uniform. De Duitse bezetting hief de Landmacht op 
en de naar Engeland uitgeweken eenheden werden in 
augustus Brits gekleed want het veldgrijs leek te veel 
op het Feldgrau van de Duitsers. 

Enkele interessante uniformdelen hebben enige toe-
lichting nodig. Van top tot teen zijn dat het hoofddek-
sel, de koppelriem en de beenwindsels. 

Veldmuts
De veldmuts is een model dat in 1931 werd inge-
voerd. De grijsgroene veldmuts van het zogenoemde 
‘schuitjesmodel’ werd voor het eerst voor soldaten en 
onderofficieren in 1912 ingevoerd. Deze veldmuts is 
voor adjudanten onderofficier en officieren en is van 
fijn blauwgrijs laken of whipcord. 

De rand heeft een dunne gouden bies. Aan de linker 
voorzijde is het indelingsdistinctief geplaatst. Hier het 
cijfer 7, te weten het 7e Regiment Infanterie. De num-
mering werd in 1923 ingevoerd. Het nummer en ande-
re indelingsdistinctieven werden na 1934 oranjekleurig 

gelakt. Deze veldmuts is van voor 1934. De veldmuts is 
een heel oude militaire hoofdbedekking, Muts of kap, 
Mutze, bonnet, cap is meestal een textiele hoofdbedek-
king die beschermd tegen zon, regen en kou. 

Zet je er een klep aan vast, die je ogen beschermen 
tegen de zon en regen, dan heb je, in het Duits, een 
Schirmmutze of platte pet. Het hoofddeksel was zo 
gemaakt dat je de voorzijde en de zijkanten naar be-
neden kon vouwen en daardoor je ogen en oren kon 
beschermen. 

Naast de helm en de veldmuts was de grijze kepi, die in 
1916 werd ingevoerd, het derde soort hoofddeksel van 
de KL. Dit cilindrische textiele hoofddeksel, wat zeer 
elegant stond, werd begin mobilisatie bij legerorder No 
465, verboden om te dragen. 

Draagriemstel M.1928
Het bruine draagriemstel voor adjudanten onderoffi-
cier, vaandrigs, kornetten en officieren is voorzien van 
een sabeldrager, die in de mobilisatieperiode is aan-
gepast voor het dragen van de stormdolk. Het draag-
riemstel is van Brits koloniale oorsprong en in 1849 
ontworpen door de cavalerie-officier Sam J. Browne. 
Het werd officieel in 1898 ingevoerd in het Britse leger. 

Eerst werd deze met twee draagriemen gedragen, na 
de 1e wereldoorlog werd dat er een. De draagriem is 3 
cm breed en de koppelriem 5,7 cm. Metalen delen zijn 
van messing. De haak diende om de sabel, zoals dat 
heet, hoog opgestoken te dragen. De twee d-vormige 
ringenwaren er voor het bevestigen van de sabeldra-
ger. 

Er waren veel onderling afwijkende modellen. Dit werd 
ondervangen door een model bij een fabrikant, te 
weten ‘Lederwarenfabrikant, De Volharding te Amster-
dam’ te laten vervaardigen. In de mobilisatieperiode 
werden alleen de klewang en de stormdolk gedragen 
en dat alleen bij het grijze dagelijkse- en veldtenue. 

Het draagriemstel officieren werd met Ministeriële Be-
schikking van 11 juni 1964 afgeschaft. Alleen de RC. 
Regiment Infanterie Van Heutsz draagt traditioneel het 
draagriemstel met klewangdrager voor zijn klewang.

Beenwindsels
De beenwindsels werden bij de KL in 1912 voor het 
eerst ingevoerd en vertrekt aan de wielrijders. De 
beenwindsel of puttee werd in 1870 ingevoerd bij het 
Britse leger. Puttee is een Hindoestaans woord voor 
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verband of zwachtel. De puttee is 3 meter lang en 11 
cm breed. De puttees dienden goed gewikkeld, steun te 
geven aan de kuiten en enkels voor troepen te voet bij 
lange marsen en te velde, zodat er geen vuil kwam in 
de halfhoge schoen en zo de pofmodel 3 kwart broek 
verbond met de schoen. Eerst waren er grijsgroene 
puttees. 

Na 1936 was de kleur blauwgrijs. Een uitzondering 
was de khaki kleurige puttee voor onbereden troe-
pen tot 1930 gedragen door de KMA, scholen voor 
Reserve Officieren en Regimenten Wielrijders. Deze 
puttees zijn van Britse makelij en van het merk Fox. 
Officieren droegen te velde en in de kazerne puttees. 
Sinds 1929 was het aan adjudanten onderofficier en 

officieren: vergund in de dagelijkse- en veldtenue in 
stede schoenen met beenwindsels of beenstukken, dan 
met rijlaarzen, te dragen rijglaarzen van zwart leder.

Door de veldmuts en de puttees, is vast te stellen dat 
de reserve-kapitein rond 1930 in dienst gekomen is. 
Weer opgekomen bij het 7e regiment ten tijde van 
de mobilisatie. Geen schot gelost in de Grebbelinie bij 
Amersfoort. Ontwapend, in uniform na 15 mei 1940, 
naar huis gegaan, met zijn overjas onder de arm. 
Een determinatie van het uniform aan de hand van 
voorschriften vertelt heel veel over de drager en zijn 
uniform.

Aoo bd Frans Smits  (conservator HC KNR)

OOK IN 2020 ZIJN WIJ WEER GEOPEND 
VAN 1 MEI T/M 31 AUGUSTUS

Onze openingtijden zijn:

Woensdag van 13:00 tot 17:00 uur
Zaterdag van 13:00 tot 17:00 uur

In verband met onze samenwerking met 
de gemeente Ede kan het zijn dat onze 
openingstijden iets verruimd worden. 

Informatie hierover verschijnt op onze 
website: www.hc-korpsnationalereserve.nl

Algemene Vereniging van Reserve Militairen

De AVRM is een belangenvereniging niet alleen 
voor reservisten of oud-reservisten maar ook 
voor beroeps militairen, post-actieven en 
geïnteresseerde niet-militairen.
Voor informatie: https://www.avrm.nl

A d v e r t e n t i e
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Geen Nationale Garde maar wel 
Nationale Reserve
De oprichting van de Nationale Reserve is een doornig pad vol obstakels geweest.

Tekst: Majoor Fred Warmer, Korps Historicus 
Foto's: Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Majoor Fred Warmer

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm was door de Duit-
se bezetting ter ziele gegaan in 1940, maar in 1944 
toen de val van het naziregime onafwendbaar leek te 
zijn, liet de  secretaris van de BVL G.F Boulogne een 
schrijven uitgaan naar alle plaatselijke functionaris-
sen van de  voormalige BVL en de OD (orde-dienst) en 
de voormalige Binnenlandse strijdkrachten, die beide 
voor een groot overwegend deel bestonden uit leden 
van de voormalige BVL, dat men de BVL weer wilde 
activeren en wilde gaan gebruiken ter handhaving van 
de openbare orde aan het eind van de oorlog en in de 
overgangsfase rond de bevrijding. Secretaris van de 
BVL  G.F Boulogne heeft hiertoe het volledige adres-
sen en ledenbestand ter beschikking gesteld  om als de 
tijd rijp was de leden van de BVL  te  gaan mobiliseren, 
bovendien had de BVL voorzitter Duymaer van Twist al 
besprekingen hierover gevoerd in 1943/44 met de Jhr. 
Pieter Jacob Six (leider van de OD) en enkele andere 
kopstukken, dat de BVL heropgericht diende te wor-
den als zelfstandige organisatie. Deze organisatie, de 
orde dienst (OD) sloot inhoudelijk, organisatorisch en 
deels qua samenstelling aan bij de BVL, het grootste 
gemeenschappelijk element was dat men werkte aan 
de  (her)opbouw van een militair apparaat dat aan het 
eind van de oorlog gereed zou staan om een herhaling 
van november 1918 te voorkomen. De relatie BVL-OD 
is niet verwonderlijk te noemen, immers de OD en  de 
binnenlandse strijdkrachten bestonden voor een groot 
deel uit de voormalige BVL, vanaf 1918 had de BVL 
zich voorbereid en getraind met een situatie in het 
achterhoofd zoals die aan het einde van de tweede 
wereldoorlog leek te ontstaan.

Dat de BVL inderdaad makkelijk herroepbaar en mobi-
liseerbaar was bewees OD commandant van Dijk. Deze 
had al in 1944 in het bevrijde zuiden in zeer korte tijd 
1000 man BVL stoottroepers en 700 man grensbewa-
kers om zich heen verzameld. Het kader en de man-
schappen waren voornamelijk afkomstig uit de gele-
deren van de BVL.Andere afdelingen volgende snel en 
in 1945 stonden er 30.000 gewapende BVL-ers gereed. 
Maar door aandringen van “sociaal democratische” 
elementen in de regering in ballingschap, mochten 
die na een bevel van regeringswege in begin 1945 niet 
als organisatie gaan optreden. Niet overal kwam dit 
verbod door, in Utrecht functioneerde de BVL geruime 
tijd als gewapende hulppolitie en ordehandhaving, net 
zoals in Leiden en Groningen. De initiatiefnemer tot 

de heroprichting was het anti-revolutionaire (ARP) 
Tweede-Kamerlid majoor titulair (later titulair opge-
klommen tot luitenant-generaal) L.F. Duymaer van 
Twist. Hij werd voorzitter van de Nationale Landstorm 
Commissie, die als voornaamste taak had de BVL in 
stand te houden. Deze markante persoon richtte eind 
1945 wederom een verzoek tot de regering om de BVL, 
die in juli 1940 was ontbonden, opnieuw toe te laten 
als een weerkorps met het recht om wapens te dragen. 
De heroprichting van de Vrijwillige Landstorm kwam 
ook ter sprake, maar dat stuitte op grote bezwaren 
omdat de Duitse bezetter in 1944 SS-Freiwilligen-
Grenadier-Brigade Landstorm Nederland oprichtte, en 
de naam  Vrijwillige Landstorm misbruikte voor eigen 
doeleinden, zij kregen namelijk  de zelfde territoriale 
taakstelling als de Nederlandse Vrijwillige Landstorm 
tot 1940, men diende belangrijke bruggen en andere 
objecten van strategisch belang te bewaken, en om 
verwarring te voorkomen met deze illustere eenheid 
zag met af om de naam Vrijwillige Landstorm opnieuw 
te gaan gebruiken.

Wederopbouw en de 
Nederlands-Indië kwestie 
De eerste maanden na de bevrijding, eerst in het 
zuiden, later in het hele land heerste een zogeheten 
“bijzondere staat van beleg”. Gedurende deze periode 
kreeg het Militair gezag vergaande bevoegdheden, 
omdat in mei 1945 Nederland een verwoest land was, 
duizenden Nederlanders waren gedood, een groot 
gedeelte van het productieapparaat was geroofd of 
vernield, de financiële situatie was chaotisch, en een 
aantal gebieden stonden onder water, het huizen-
bestand was drastisch verminderd door bombar-
dementen, en zelf aan de primaire levensbehoeften 
was een groot te kort. Na de afschaffing van het Mi-
litair Gezag werd de hoofdaandacht gevestigd op de 
wederopbouw van Nederland, maar in de loop van 
1946 kwam de Nederlands-Indië kwestie steeds meer 
centraal te staan. Er ontstonden op het punt van de 
Nederlands-Indië kwestie  grote tegenstellingen tussen 
de regering en een aantal weerbaarheidsorganisaties 
(o.a. de voormalige OD en de BVL). De bezorgdheid 
van de regering nam in het najaar van 1946 snel toe. 
Toen trad het Nationaal Verbond naar buiten, waarin 
veel leden van de BVL en de OD actief waren, onder 
wie de oud-commandant van het Veldleger luitenant-
generaal b.d. jhr. W. Röell, en de feitelijke leider van 
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de OD, de chef-staf jhr. P.J. Six. Hun vertrouwen in de 
regering zakte tot een dieptepunt na de parafering van 
het akkoord van Linggadjati in november. Nederland 
erkende daarmee het feitelijk gezag van de Republiek 
Indonesië over Java en Sumatra. Dit ging velen te ver. 
Het kabinet verkwanselde naar hun mening het Ko-
ninkrijk. Een golf van protest spoelde over het land. Zij 
meenden dat een onafhankelijk Indonesië een uiteen-
vallen van het Koninkrijk zou betekenen, en vreesden 
daarna voor een herhaling van de revolutie poging in 
november 1918. In deze situatie nam de Nederlandse 
regering ook nog het radicale besluit om alle militaire 
inspanningen vrijwel uitsluitend op Indonesië te rich-
ten. Dit ging ten koste van de territoriale verdediging 
en de binnenlandse veiligheid.

De nieuwe  regering, een coalitie van sociaal-democra-
ten (PvdA) en katholieken (KVP) onder leiding van de 
katholiek L.J.M. Beel, vond de poging tot heroprich-
ting van de weerbaarheidsorganisaties een slechte  
en zorgelijke ontwikkeling. Zij meende dat dergelijke 
organisaties, die pretendeerden het wettelijk gezag te 
steunen, de neiging hadden zich juist aan dat gezag 
te onttrekken. De ordehandhaving moest geheel in 
handen van de overheid blijven. Dit standpunt had 
de vorige regering ook ingenomen en werd vooral met 
overtuiging verdedigd door de Ministeries van Binnen-
landse Zaken en van Oorlog, die verantwoordelijk wa-
ren voor de instandhouding van de gezagsinstrumen-
ten van de overheid: de politie en het leger. Toch kon 
de regering niet om de aandrang van “rechts” heen. 
Daarom besloot zij in april 1947 een commissie in het 
leven te roepen om het vraagstuk van de vrijwillige 
“hulporganisaties” op te lossen. De communistische 
machtsovername in Tsjechoslowakije eind februari  
1948 bracht de problematiek van de reserve-formaties 
ondertussen in een stroomversnelling. Het gevaar uit 
het oosten en de kans op door communisten aan-
gewakkerde binnenlandse onlusten leken naar het 
oordeel van velen steeds groter te worden. Studenten 
boden zich aan om het regeringsgezag gewapender-
hand te steunen. Weerbaarheidsorganisaties sloegen 
groot alarm. Het meest urgente probleem was volgens 
het kabinet echter de aankondiging van Duymaer van 
Twist dat de BVL weer was opgericht en dat in het ge-
hele land plaatselijke commissies actief waren. In de 
eerste weken van maart vergaderde de ministerraad 
een aantal malen over het formeren van reserve-
eenheden. Over de goedkeuring voor het oprichten 
van een reserve-gemeentepolitie en een reserve-
rijkspolitie waren de bewindslieden het snel eens. Meer 
tijd besteedde het kabinet aan de instelling van een 
reserve-grensbewaking en een “reserve-militie”. Vooral 
minister van Sociale Zaken W. Drees was voorzichtig. 
Hij had er geen bezwaar  tegen om het leger met een 
reserve aan te vullen, maar deze mocht volgens hem 
per se geen afzonderlijke organisatie worden. De be-
naming “Nationale Garde” die men voorstelde en al in 
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de concept oprichtingsacte was vermeld keurde hij af: 
‘Laat men niet vergeten’, zei hij, “dat er bij de arbei-
ders een grote achterdocht bestaat tegen de BVL en 
zeker ook tegen een Nationale Garde.” (Het bezwaar 
tegen de naam Nationale Garde was gebaseerd op 
het feit dat Garderegimenten ontstaan zijn met het 
oprichten van staande legers, eind 17e eeuw. Garde-
regimenten werden opgericht door het staatshoofd als 
persoonlijke eenheid, belast met de bescherming van 
het staatshoofd en de paleizen). En die  vermeende 
link met het koningshuis of de bescherming daarvan 
schoot de sociaal-democraten totaal in het verkeerde 
keelgat. Daarnaast wees de minister van Sociale Zaken 
W. Drees ook op het feit dat er nog steeds een “psy-
chisch trauma” was onder vele socialisten en de arbei-
dersklasse door de inzet van de BVL bij het beteugelen 
van de revolutie poging in november 1918. Er mocht 
dus wel een legerreserve worden gevormd. En werd er 
gekozen voor de naam Nationale Reserve , een naam 
die neutraal was en door alle partijen geaccepteerd.

Volledig buitenspel gezet 
Het probleem bleef echter of en hoe met name de BVL 
hierbij kon of moest worden betrokken. De beste re-
medie was volgens Drees als de BVL zichzelf zou ophef-
fen. En suggereerde hij dat  de weerbaarheidsgroepen 
uitsluitend “een zekere propagandistische rol” zouden 
moeten krijgen. De regering hoopte echter Volksweer-
baarheid en vooral de BVL vanwege haar omvang 
,verleden en gewapende intenties,  volledig buitenspel 
te zetten door met de andere, wel uitgenodigde orga-
nisaties tot overeenstemming te komen. De regering 
bleef gekant tegen het opnieuw inschakelen van met 
name de BVL, en wees er op dat de BVL op historische 
gronden nog steeds werd gezien als een “anti-revolu-
tie-instituut”. Met het mes op de keel stemde  de BVL 
(Duymaer van Twist ) uiteindelijk in met de vorming 
van een landelijke organisatie “tot steun aan het wet-
tig gezag”, en daarmee was definitief het doek geval-
len voor de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL).

De oprichting van de Nationale Reserve
Op 3 mei 1948, richtte de minister van Binnenlandse 
Zaken, P.J. Witteman, zich via de radio met de vol-
gende mededeling tot het Nederlandse volk: “Gebeur-
tenissen in enige andere landen maken het noodza-
kelijk, rekening te houden met de mogelijkheid, dat 
ook in ons land te eniger tijd een poging zal worden 
gewaagd om door intimidatie of geweld de grondwet-
tige regeringsvorm te vernietigen en een nieuwe orde 
te vestigen, die evenals bij het nationaal-socialisme 
slechts gepaard kan gaan met onderdrukking, dwang 
en slavernij. De kleine minderheid bij ons, die wellicht 
bereid zou zijn een greep naar de macht te doen, zou, 
wanneer zij daarbij alleen stond, door het bestaande 
gezagsapparaat gemakkelijk kunnen worden bedwon-
gen. Het is echter niet uitgesloten, dat een dergelijke 
minderheid steun van buiten zou verkrijgen en dat 

zorgvuldig voorbereide en tegelijkertijd optredende 
ordeverstoringen in de West-Europese democratieën 
de positie van de voorstanders ener omwenteling 
zouden versterken. In een dergelijke situatie zal in 
de eerste plaats de beroepspolitie, zo nodig versterkt 
met alle beschikbare militaire eenheden, optreden. De 
regering wil echter nog verder gaan en heeft daarom 
de Reserve-rijks- en -gemeentepolitie, de Reserve-
grensbewaking en de Nationale Reserve ingesteld. 
Het verheugt de regering, dat volledige medewerking 
werd verkregen van diverse organisaties, groepen en 
lagen der bevolking, die zich op het gebied van steun-
verlening aan het wettig gezag bewegen of bewogen 
hebben of aan wie deze steunverlening ter harte gaat. 
Deze medewerking komt tot uitdrukking in het Insti-
tuut Steun Wettig Gezag.” 

Deze duidelijke mededeling van de minister zegt het 
een en ander over de beweegredenen die tot de instel-
ling van de Nationale Reserve hebben geleid. De angst 
voor een communistische vijfde colonne die met steun 
van de Sovjetunie het maatschappelijke leven zou kun-
nen ontwrichten en zodoende de weg vrijmaken voor 
een Sovjetbezetting, was overheersend bij de regering. 
Maar over de angst van de regering als het ging om 
heroprichting van de BVL en de grote tegenstellingen 
tussen de regering en een aantal rechtse weerbaar-
heidsorganisaties werd angstvallig gezwegen. Hiermee 
verhulde de minister op slinkse wijze dat de weg naar 
de oprichting van de Nationale Reserve een doornig 
pad vol obstakels was geweest.
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Met een ;-) naar 75 jaar bevrijding kijken



Het gedoe rond het nieuwe onderkomen noop-
te de CC tot voorzichtigheid met de aankondi-
ging van de volgende oudejaarsbijeenkomst 
in Badhoevedorp. Maar laten we het positief 
blijven zien. Na zo’n vijf jaar moet men het bij 
defensie toch wel voor elkaar kunnen krijgen?

Ook de nieuwjaarsreceptie van de Bravo Cie 20 
Natres Bat op 4 januari jl.  gaf duidelijk de col-
legialiteit weer met de Charlie Cie. Het is heel 
prettig om in Noord-Holland te zien dat deze 
Cie’s met alle positieve rivaliteit ook elkaar 
over en weer helpen met de steunverlening. 

Natuurlijk was de nieuwjaarsrede van de kapi-
tein Wagemakers een helder maar vooral blij 
gebeuren. De Lee-Enfield is weer terug bij de 
Bravo Cie. Dat is een prestatie die zeker een 
compliment waard is.
En natuurlijk was ook deze receptie een mooi 
bewijs van de saamhorigheid binnen de com-
pagnie en een pracht gelegenheid voor de jon-
ge ‘oud’ leden van de Bravo Cie en het OVV om 
niet te willen missen. Prima geregeld en voor 
de schrijver van dit stukje – als nieuwjaars-
receptie tijger – een nieuwjaarsreceptie die je 
niet mocht  missen.

Voor het nu begonnen jaar hopen wij op een 
spoedige verhuizing van de Charlie Cie naar 
Badhoevedorp  en een verdere samenwerking 
tussen de leden van het OVV NH en de beide 
Noord-Hollandse Compagnieën.

Op uitnodiging van de Charlie-Cie werden de 
leden van het OVV en de oud Charlie-Cie leden 
op 14 december jl.  hartelijk ontvangen door 
de CC Kaptein Hollander en de CSM de ser-
geant-majoor Overtoom. De organisatie van 
deze avond heeft nog behoorlijk wat voeten in 
de aarde gehad.

Er leefde eerst nog een, ijdel gebleken, hoop 
dat de Charlie-Cie haar gasten na zoveel jaar 
dan eindelijk in haar eigen nieuwe onderko-
men in Badhoevedorp zou mogen ontvangen. 
Een aantal OVV leden had zich zelfs al gemeld 
voor ondersteunende taken bij die première. 
Het mocht niet zo zijn.

Dankzij de oprechte collegialiteit werd de Char-
lie Cie uit de brand geholpen door de Bravo-Cie 
in Bergen (NH). 

De oudejaarsborrel was naast de speeches en 
prijsuitreikingen een goed georganiseerd en 
daardoor ontspannen en gezellig samenzijn 
van de leden van de Charlie-Cie, de genodigde 
oud-Charlie leden, de Bravo-Cie staf en het 
OVV. De vele (oude) bekenden maakten het 
een Charlie-Cie familie bijeenkomst, zoals al 
jaren niet meer was voorgekomen. De verzor-
ging van de inwendige mens, tot de BHV, het 
was allemaal tot in de puntjes verzorgd en uit-
gevoerd door de Bravo-Cie.

En nu verder! 

Noord-Holland
Oudejaarsborrel

Tekst: Henk Jan Boswijk 

Henk Jan Boswijk
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jaar vrijheid vieren, zal er ook van u verwacht 
worden om een bijdrage hieraan te leveren. Dit 
in de vorm van uw aanwezigheid bij de diverse 
herdenkingen. Het zullen er dit jaar uiteraard 
meer zijn dan in voorgaande jaren. Ook nemen 
we dit jaar weer deel aan het defilé op 5 mei 
in Wageningen. Het zou natuurlijk mooi zijn, als 
we daar met een groot detachement van OVV 
KNR aanwezig zouden zijn.

Op 7 januari jl. vond onze nieuwjaarsrecep-
tie plaats, uiteraard op onze bekende locatie, 
ECHOS Home ‘Het Anker’ op de Van Ghentka-
zerne te Rotterdam.
Het was weer een goed bezochte bijeenkomst, 
met veel bekende gezichten. Ook kunnen we 
melden dat er in het najaar weer een paar 
nieuwe leden zich hebben  aangemeld bij onze 
vereniging: Frank de Rek en Abraar Jagga.

We houden al vele jaren onze bijeenkomsten in 
samenwerking met de Bond van Wapenbroe-
ders (BvW) afdeling Zuid-Holland, maar heb-
ben er sinds kort een club mensen bij: leden 
van de Stoottroepen. Een aantal leden binnen 
onze vereniging OVV KNR afd. Zuid-Holland 
zijn zowel lid, van de BvW als van de oud-Sto-
ters. Het is dus leuk om onze bijeenkomsten 

Weer een verenigingsjaar voorbij, de tijd gaat 
snel. Eind 1999 dacht menigeen dat we met 
het ingaan van de 21e eeuw in een tijd zouden 
komen met allerlei problemen. Men vermoed-
de dat niets meer zou werken en men was 
zelfs bang voor chaos. Gelukkig was dat niet 
zo en zijn we inmiddels alweer 20 jaar verder.

Dit jaar 2020 staat voor ons allen toch ook 
in het teken van 75 jaar vrijheid. Het is voor 
de meesten van ons dan ook ‘normaal’ om in 
vrijheid te kunnen leven. Maar 75 jaar vrijheid 
is geen vanzelfsprekendheid, daar moeten we 
met elkaar toch veel voor doen. Er zijn in de 
wereld nog genoeg brandhaarden die verder 
kunnen escaleren. Dat wil niet zeggen dat ze 
voor ons een direct gevaar vormen, maar we 
hebben er wel regelmatig mee te maken. Vele 
Nederlandse militairen zijn uitgezonden ge-
weest of zijn nog steeds op missie, voor een 
van die brandhaarden. Deze mannen en vrou-
wen werken zodoende mee om veiligheid en 
rust te creëren voor de burgers, in zo’n gebied 
van spanning en ellende.
We zien zelfs dat er daarvoor tevens een be-
roep is gedaan op onze mannen en vrouwen 
van het Korps Nationale Reserve. 
Nu we in het jaar beland zijn dat we onze 75 

Hans Jansen

Zuid-Holland
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OVV-leden met familie, die deelnamen aan

het bezoek in het Oorlogsmuseum Overloon.

Een Willy Jeep gebruikt door de toentertijd net 

opgerichte SAS eenheden in Noord Afrika.

US Halftrack



gezamenlijk te houden. Dit geeft ook diverse 
voordelen voor de drie verenigingen.

Ook dit jaar is het de bedoeling om in de loop 
van het jaar weer activiteiten te organiseren. 
Hopelijk is de animo om deel te nemen aan een 
uitstapje met OVV KNR  afdeling Zuid-Holland 

wat groter dan afgelopen jaar. Toen werd er 
een bezoek aan het Oorlogsmuseum Overloon 
georganiseerd, maar de deelname was helaas 
wel erg minimaal. De activiteitencommissie 
probeert het zo goedkoop mogelijk te houden 
en het vervoer zo veel mogelijk te combineren 
(meerijden met elkaar).

Het is eind 1944
De frontlijn loopt sinds enkele weken dwars 
door de Biesbosch. Dit gebied is moeilijk be-
gaanbaar voor iedereen die er de weg niet 
kent. De Duitsers worden hier dan ook niet 
vaak gezien, wat het een uitstekende plek 
maakt voor de zogenoemde linie-crossers om 
over te steken. 

Ze smokkelen bijna iedere nacht mensen die 
gevaar lopen mee naar bevrijd gebied en ne-
men medicijnen of andere levensmiddelen 
mee terug naar het bezette noorden.

Een geslaagde ontsnapping
Helemaal ongevaarlijk zijn deze ‘crossings’ 
niet: de Biesbosch is bezaaid met Duitse mi-
trailleurposten, er wordt af en toe gepatrouil-
leerd en op sommige plekken liggen mijnen. 
Een oversteek kan soms dagen duren. Daar-
naast moeten de linie-crossers rekening hou-
den met de stand van de maan, want al met 
het kleinste beetje licht kunnen zij zichzelf ver-
raden.

De moedige crossers
“Mijn hart stond stil. We waren ontdekt”, ver-
telt Wim Baars over het moment waarop een 
lichtkogel langs de roeiboot raasde. 
Met zijn kameraad Wim Boot en vijf verzets-
strijders probeerde hij de oversteek te maken 
van het bezette Dordrecht naar het bevrijde 
zuiden, tot ze plots op een Duitse mitrailleur-
post stuiten.

De aanleiding voor de crossing van Wim Baars 
en Wim Boot was het overbrengen van vijf 
verzetsmannen vanaf Dordrecht via het Hol-
lands Diep naar de Hoekse Waard. Ze moes-
ten tot 22.00 uur wachten, tot de stroming in 
de goede richting stond. “Voorzichtig roeiend 
en drijvend met jute om de riemen gingen we 
richting Hollands Diep”, vertelt Wim Baars.

Op onderstaande kaart zie je de algemene 
routes van de linie-crossers. Ook de route die 
Wim Baars af heeft gelegd is hier op te zien:

“Niet schieten, we werken voor de Wehr-
macht!” zou Wim Boot hebben geroepen bij 
hun confrontatie met de Duitsers. Langzaam 
maakten ze een bocht waardoor het leek alsof 
ze richting de mitrailleurpost bewogen, maar 
door de sterke stroom richting het Hollands 
Diep maakten ze al snel meters winst.
Op volle kracht roeiden ze weg van de Duit-
sers, die de ontsnappingspoging niet meteen in 
de gaten hadden. De groep kwam veilig achter 
een rietkraag terecht en konden de oversteek 
voortzetten. Na een tijdje kwam de Rode Vaart 
bij Zevenbergen in zicht en was de oversteek 
volbracht. Uiteindelijk is geen van de mannen 
gewond geraakt.

Groep Albrecht
Rondom de Biesbosch en het Hollands Diep 
zijn meerdere groepen crossers actief. De 
grootste groep is sinds half november 1944 
actief en opereert onder de naam ‘groep Al-
brecht’. Deze spionagegroep is ontstaan op ini-
tiatief van het Nederlands Bureau Inlichtingen 
in Londen. 

Daarnaast hebben verschillende steden aan de 
frontlinie hun eigen crossers; zo werken Wim 
Baars en Wim Boot in opdracht van het verzet 
in Dordrecht.
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Ter herdenking van 75 jaar bevrijding
De dappere oversteek van de Linie-Crossers door het doolhof de Biesbosch tijdens WOII
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In Memoriam
Louis Adams, * 13 april 1952     22 januari 2020

Ik zag Louis voor het eerst op een 
bijeenkomst voor 'verse' NATRES-
militairen ik denk dat het in Weert is 
geweest. Hij werd ingedeeld bij pel 
430 (Roermond) en ik bij pel 425 
(Weert). Daarna zie ik hem weer bij 
een eerste trainingsmars van het NA-
TRES-detachement Limburg voor de 
Nijmeegse Vierdaagse. Als comman-
dant kreeg ik met een zeer gevarieerd 
gezelschap te maken. Ook toen bleek 
Louis een man van weinig woorden, 
die gewoon deed wat er van hem 
verwacht werd. Dit in tegenstelling 
tot de meeste NATRES-militairen die 
vooral hun ongenoegen uitten als ze 
het ergens niet mee eens zijn, maar 
het vervolgens toch doen. Gezien zijn 
werk bij Defensie was hij de ideale 
man om toe te zien op het onderhoud 
van de wapens en omdat hij toch niet 
mee ging stappen, zorgde hij ook voor 
de beveiliging ervan. "Kom we kunnen 
gaan, Louis zit op de wapenkist!"
Na die eerste Vierdaagse volgen er 
vele binnen- en buitenlandse marsen, 
waarbij Louis een vaste wandelka-
meraad is geworden. De eerste was 
naar Bern waar we samen de Schwei-
zerischer Zweitagemarsch hebben 
gelopen, Daarop volgden Diekirch, 
Blankenberge, Wenen, Viborg, noem 
de plaatsen op en hij is er geweest. 
Tijdens de vele Kennedy-marsen die 
we met een steeds kleiner worden 
groepje liepen, heb ik hem één keer 
meegemaakt waar hij uitzonderlijk 
veel aan het woord is geweest. Als 
voormalig TS-er die lange tijd in See-
dorf gelegerd was geweest, maakte 
hij uiteraard vele commandanten 
mee, daarom vond hij het leuk om bij 
de NATRES ook de cursus 'groeps-
commandant' te volgen. Wat hij daar 
allemaal meemaakte was gespreks-
stof voor uren, met name de lessen 
waarin menig instructeur de nodige 
'steekjes' liet vallen, waren voor hem 
de onderwerpen die hij het liefst on-
der de aandacht bracht. Zelf was hij 
een Pietje Precies, die alle details in 
zich opnam en die vervolgens uit de 
kast haalde als het hem uitkwam 

(veelal om een 'hogere' van diens 
ongelijk te doordringen). In alles was 
hij een perfectionist. Onberispelijk in 
uniform, nooit op de voorgrond tre-
dend, niet tegendraads (tenzij iets de 
spuigaten uitliep), als je iets vroeg 
dan deed hij het. Hij was ook nooit te 
laat, sterker nog als we afspraken 
om 'nul twee uur', dan stond hij om 
01.00 uur voor de deur zonder dat je 
hem hoorde, hij liet de auto uitlopen 
met de motor uit. Op en top militair. 
Een gewaardeerd collega in zijn bur-
gerfuncties bij 'herstel in de KL', met 
een grote kennis van het materiaal 
dat hij moest onderhouden of repa-
reren. Zette je een Leopard 2 voor 
zijn neus, dan kon hij zowel het onder-
stel inclusief motor, de koepel, het 
hydroliek, het 120mm kanon, de mi-
trailleurs, als alle apparatuur aan de 
binnenzijde de nodige aandacht tot op 
5e echelon geven. Maar ook een de-
fect kompas kon hij perfectioneren. 
Zowel in Nederland als in het buiten-
land werd hij ingezet en deed daarbij 
niet moeilijk als hij daarvoor langere 
tijd van huis was. De ene keer op een 
mobcplx in bijvoorbeeld Calfven of 
Deurne, de andere keer op een poms-
site in Vriezenveen of Eygelshoven. 
Uitgeleend aan de KMar of de rijkspo-
litie om de kkw op orde te brengen, 
met achteraf de verhalen wat hij daar 
dan had aangetroffen! Verbindingen 
waren echter zijn lust en zijn leven. 
Hij verzamelde de meest gevarieerde 
radiotoestellen die je kunt bedenken. 
Van allerlei afkomst, uit Amerikaan-
se militaire voertuigen of Russische 
MIG-straaljagers. Menig mars zag je 
hem lopen met een draagbare radio 
op zijn rug. Het feit dat hij niet op de 
voorgrond trad in combinatie met 
zijn kennis en zijn variabele werkplek-
ken resulteerde in een anekdote. Het 
werd bekend dat er een grote hoe-
veelheid FM9000-radio's in de 'mi-
litaire mist' waren; Louis hoorde dat 
en meldde dat hij wel wist waar ze 
waren. Er werd echter niet naar hem 
geluisterd en daar liet hij het dan ook 
maar bij. Tijden later zijn ze opgedo-

ken op de plaats waarvan hij al gewag 
had gemaakt. 
Na zijn pensioen (er moesten negen 
pallets met verzameld materiaal van 
kazernes gehaald worden) is hij in het 
Overloonse Museum verder gegaan 
met zijn hobby.
Een aantal jaren terug werd bij hem 
'Lewy body' geconstateerd. Hij kon 
moeilijk lopen, had een gebogen hou-
ding en had 'aandachtsstoornissen'. 
Dat weerhield hem er echter niet van 
om zijn 30-jaar speld te komen op-
halen tijdens de ALV in 2016. Hij was 
ons eerste lid (nr. 001) en heeft zich in 
november 1986 opgegeven nog voor 
dat de initiatiefnemers op de leden-
lijst stonden. Iets waar hij zeer van 
heeft genoten en graag op terug zag. 
We zullen hem missen.

Hans Schoenmakers
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In Memoriam
Freek van der Stijl, * 5 mei 1924     23 januari 2020

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid

Medaille van verdienste Nederlandse Rode Kruis

Erelid OVV KNR

Ons oudste (ere)lid is overleden. Tij-
dens zijn revalidatie na een hersenin-
farct eind vorig jaar, ging het plotse-
ling minder en uiteindelijk overleed hij 
op donderdag 23 januari.
Ik denk dat hij de laatste nog leven-
de oud (die term had zijn voorkeur) 
militair van ons Korps was, die zich 
in 1948 als burger meldde om zich 
te wapenen tegen de 'communisti-
sche vijfde colonne, die met steun 
van de Sovjetunie het maatschappe-
lijke leven zou kunnen ontwrichten'. 
Ik ontmoette hem voor het eerst op 
de Kleine Alexander Kazerne in Den 
Haag. Op zijn oude Vespa scooter 
kwam hij materiaal en foto's brengen 
voor het boek dat zou verschijnen ter 
gelegenheid van het 50 jarig bestaan 
van het Korps. 
Hij kon nog vertellen over de 'Golf-
links' bij Arnhem, waar de NATRES 
een zwaardere gevechtsbaan had dan 
die op de Harskamp; de cursussen 
die hij samen met (inmiddels) vriend 
Bert Déclemy in de beginjaren op de 
Harskamp, in Amersfoort of Teuge 
volgde; en de problemen die hij vaker 
ondervond door het optreden van of-
ficieren die de uitvoering van zijn pe-
lotonsoefeningen frustreerden. In de 
loop der tijd klom hij op tot sergeant-
majoor en was pc van peloton Delft. 
Een incident in 1963, 'n aanvaring met 
een beroepsmajoor, zorgde ervoor 
dat hij blijkbaar vervangen diende te 
worden. Iemand had een tijdschrift 
voor officieren in zijn brievenbus ge-
deponeerd, waarin een vacature voor 
'zijn peloton' omcirkeld was weerge-
geven. Dat schoot hem in het ver-
keerde keelgat en hij nam ontslag. 
Zo'n 15 jaar later in 1987 werd hij 
gevraagd om het Oud Vrijwilligers 

Verband van de Nationale Reserve 
mede gestalte te geven, om voor het 
40 jarig bestaan van de NatRes met 
een grote groep oudgedienden acte 
de présence te kunnen geven op de 
Vlasakkers. Hij volgde in 1989 de eer-
ste voorzitter op en heeft in de daar-
opvolgende meer dan elf jaren zowel 
voor de vereniging als voor het KNR 
het nodige betekend. 
Aan hem danken we het feit (inder-
tijd tegen stroom en tij opvarend), 
dat er toch een delegatie van OVV 
in Wageningen deel kan nemen on-
danks het feit dat we niet echt een 
'veteranenclub' zijn. Daarnaast heeft 
hij bewerkstelligd dat we ook tijdens 
Prinsjesdag een prominente plaats 
innemen in de ereafzetting. Dat heeft 
hij in 1962 ook voor zijn peloton in 
Delft voor elkaar gekregen bij de af-
zetting tijdens de route van de rouw-
stoet naar de bijzetting van Koningin 
Wilhelmina in de Nieuwe Kerk aldaar.
Vele jaren heeft hij op zijn verjaardag 
op 5 mei in Wageningen de club afge-
marcheerd en nog in 2016, inmiddels 
al 92, kwam hij op de fiets, in ons te-
nue, op de bonnefooi naar het Plein 
in Den Haag om, na enige uitleg bij de 
beveiliging die moeilijk deed, toch een 

plaatsje in de ereafzetting voor Prins-
jesdag in te kunnen nemen. 
In de 'jaren negentig' was hij dè per-
sonificatie van het OVV KNR bij de 
diverse activiteiten van ons Korps . 
Hij hield met regelmaat inzamelingen 
voor de verdere uitbreiding van het 
instrumentarium en aanverwante ar-
tikelen van het toenmalige Tamboer-
korps NATRES, later de Drumfanfare 
knr en het instandhouden van een 
'Instrumentenfonds Korps Nationale 
Reserve'. Naast het belang van de 
doelstelling van OVV KNR, heeft hij 
de handhaving van de traditie en het 
uitdragen van één korpsgeest steeds 
laten prevaleren. 
Tijdens zijn voorzitterschap heeft het 
incident uit 1963 hem steeds achter-
volgt. Zijn zelf ingediende ontslag 
werd veelal uitgelegd als 'niet eervol 
ontslag', uiteindelijk was hij 'dat ge-
zeur' zat en benaderde hij mij om hem 
op te volgen. 
Niet voor niets is hij toen unaniem tot 
erelid benoemd. Hij bleef tot op het 
laatst onze vereniging trouw, maar 
leverde daarbij ongezouten kritiek op 
de nodige zaken; het hield ons scherp!

Hans schoenmakers
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In Memoriam
John van Vucht, * 25 maart 1944     3 februari 2020

Op 03 februari 2020 is John van 
Vucht overleden.

John werd lid van het O.V.V. in 2008, 
maar moest zijn lidmaatschap uit-
eindelijk opgeven in verband met zijn 
ziekte.
John was al een aantal jaren ziek. 
Ondanks dat gegeven bleef hij strijd-
baar, na elke tegenslag of slecht be-
richt van de artsen krabbelde hij weer 
overeind. 
Hij was een sterke persoonlijkheid. 
Gedurende vele jaren was hij in woord 
en gebaar aanwezig als de goedemor-
gen man bij de 4-daagse van Nijme-
gen. Weer of geen weer, elke ochtend 
zat hij op “zijn plekje” om de lopers 
goedemorgen en  succes te wensen. 
Hij was bekend bij alle wandelaars. 

John heeft vele jaren gediend bij het 
Korps Nationale Reserve, eerst als 
onderofficier, later als pelotonscom-
mandant in de rang van eerste luite-
nant.

Ook na zijn FLO bleef John actief, hij 
maakte vele jaren deel uit van de on-
dersteuningsgroep van de organisa-
tie van de TMPT en de NISC. Ook bleef 
hij betrokken bij het wel en wee van 
het Korps. Daarnaast vas John meer 

dan 25 jaar penningmeester van de 
AVRM regio Oost wat later AVRM re-
gio Noord-Oost werd.

 John was iemand die voor zijn mening 
uitkwam, waarbij hij niet aarzelde om 
zijn ongelijk toe te geven wanneer dit 
nodig was.

Een fijn mens is van ons heen gegaan, 
wat blijft zijn de herinneringen.
 
Peter Mensink

Zuid In Memoriam
Harrie van Os, * 8 juni 1937     28 februari 2020

Je was heel bijzonder, heel gewoon

Je was gewoon een 
heel bijzonder persoon

Binnen het Korps hebben wij Harrie 
leren kennen als een doorzetter die 
niet zomaar voor iedereen aan de 
kant ging staan. 
Jij maakte deel uit van Peloton 422 
en wij kende in jou een trouw en en-
thousiast lid, van het Korps Nationale 

Reserve, maar later ook van het OVV.
Dat het Korps inderdaad veel voor jou 
betekend heeft en eigenlijk nog bete-
kende, immers ook in je OVV-Tenue 
liet je nog steeds zien dat je er trots 
op was dat je bij het Korps hebt mo-
gen en kunnen dienen. In je gedrag 
was je een voorbeeld voor menig 
jonge collega.

Sterkte voor je zus en nichtje, met 
haar familie.
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In Memoriam
Dirk van Zuidam, * 29 maart 1945     5 februari 2020

Luitenant-kolonel bd der Cavalerie Regiment Huzaren van Sytzama

Oud-commandant 30 Natresbataljon 

Oud-commandant Korps Nationale Reserve

Houder legpenning RHvS in zilver "Voor initiatief, durf en stijl"

Dirk was een man met een uitgespro-
ken mening die hij met argumenten 
verkondigde en waar hij moeilijk van 
af gebracht kon worden. 
Ik leerde hem kennen in Dieren waar 
voorzitter Freek van der Stijl hem en 
zijn echtgenote had uitgenodigd voor 
een kennismakingsgesprek tijdens 
een diner, waarvoor ik met mijn we-
derhelft ook een uitnodiging kreeg. 
In die tijd keek men bij ons korps nog 
vreemd op als er van buiten de Na-
tres officieren werden geplaatst op 
commandanten-functies. Daar moet 
je dan als 'nieuwe' een plaats bevech-
ten en sterk in je schoenen staan. 
Dirk maakte daarom niet direct over-
al vrienden. Niettemin zei hij er zelf 
over: "Toen ik werd gevraagd om ba-
taljonscommandant bij de Natres te 
worden, was dat eerst onwennig, nu 
bevalt het mij elke dag beter."  
Dirk nam in september 1998 het 
commando van het Korps over van 

Hans Müller. Twee opvallende mo-
menten blijven in herinnering bij. Al-
lereerst werd het hem niet goed in 
een onderhoud met de BLS op diens 
bureau. Daarnaast haalde hij de me-
dia door op te stappen als KC. Hij 
diende zijn ontslag in omdat hij van 
mening was dat er bij de Nationale 
Reserve sinds 1948 nauwelijks iets 
veranderd was. Uit onvrede met mili-
taire top die zijn ideeën over de taken 
die de Natres zou kunnen uitvoeren 
en de positie van organisatie in de 
samenleving niet deelde.Dirk had als 
jurist en bestuurskundige zijn eigen 
adviesbureau. Daarin kwamen zaken 
aan de orde die te maken hadden met 
ruimtelijke ordeningsprocedures en 
volkshuisvestingsaangelegenheden. 
Hij is raadslid en wethouder geweest 
in zijn woonplaats Boxtel met als 
aandachtsgebieden: ruimtelijke orde-
ning, volkshuisvesting, monumenten, 
economische zaken en financiën. Hij is 

bijna 20 jaar lid van onze vereniging 
geweest. Een enkele keer was hij ook 
aanwezig bij een van onze activitei-
ten, maar liet ook weten dat hij niet 
kwam; meestal omdat hij te druk was 
met 'belangrijkere zaken.
We verliezen met hem een trouw en 
geïnteresseerd lid dat ook voor de 
Natres in haar geheel veel betekend 
heeft.

Hans Schoenmakers

Overijssel In Memoriam
Tonnie Scheer en Hennie Wilmink

Begin december zijn twee “mannen 
van het eerste uur” ons na  langere 
en korte tijd van ziekte ontvallen. 

Op zaterdag 14 december overleed 
Tonnie Scheer, bij velen bekend als 
“Toon”. Met grote inzet heeft hij voor 
de Natres vaak deelname aan de 
schietwedstrijden in Cheb (Tsjechië) 
geregeld, is jaren bestuurslid ge-
weest van de afdeling Overijssel en 

was tot aan de sluiting van de Vlieg-
basis Twenthe actief betrokken bij de 
Korporaalsmess. 

Vlak daarna overleed onze Hennie 
Wilmink op maandag 16 december. 
Met OVV-lidmaatschapsnummer 33 
was hij écht één van de mannen van 
het prille begin. Hennie was drager 
van de vrijwilligersmedaille voor 10 
jaar trouwe dienst en tevens drager 

van het ereteken 30 jaar OVV lid. Hij 
heeft 12 jaar deel uitgemaakt van het 
bestuur van OVV Overijssel en daar-
naast een kleine 20 jaar Lief en Leed 
binnen onze afdeling met groot en-
thousiasme en inzet behartigd.
Van Hennie hebben wij met dragers 
en wachters ceremonieel afscheid 
genomen.

Jongs ajú!



Gespecialiseerd in het opmaken, bijplaatsen en repareren van onderscheidingen, medailles en miniatuur 
medailles van alle Defensie onderdelen, politie, brandweer, douane en veteranen.
Wij bieden u kwaliteit en snelle levering binnen 2-4 weken retour na ontvangst van de onderscheidingen. 
Spoed gevallen en grote aantallen in overleg.

Medailles
Om uw medaille te mogen dragen moet deze worden opgemaakt volgens de geldende voorschriften van de diverse Defensieonderdelen. De volgorde 
van opmaak gebeurt volgens de richtlijnen vastgesteld door de Kanselarij der Nederlandse Orden. De medailles, batons en miniatuurmedailles worden 
op één plaat, in de juiste volgorde bevestigd en aan de achterzijde voorzien van hoogwaardige push pins welke gemakkelijk op uw uniform kunnen 
worden bevestigd of losgemaakt. Tevens worden de eventuele cijfers, letters of gespen na opmaak gemonteerd.

Batons en miniatuur medailles (klein model)
Batons worden gedragen ter vervanging van de medailles op het (militaire) tenue naast elkaar in één of meerdere rijen boven de linker borstzak.
Bij de Koninklijk Landmacht en Koninklijke Luchtmacht in rijen van vier. Bij de Koninklijke Marine en Koninklijke Marechaussee in rijen van drie. 
Miniatuurmedailles worden gedragen op het galatenue, avondkleding en bij de leden van de militaire orkesten op het concerttenue.
Zowel de batons als miniatuurmedailles worden opgemaakt in de zelfde draagvolgorde als de grootmodel medailles.
Ook deze worden waar nodig of mogelijk, na de opmaak voorzien van eventuele cijfers, letters, kronen of gespen. Indien u besluit tot het opmaken 
van uw onderscheidingen verzoeken wij u uw medailles en batons naar ons op te sturen. Gaarne volledige NAAM-ADRES-WOONPLAATS-gegevens, 
telefonische bereikbaarheid en eventueel e-mailadres. Voor militairen is vermelding van het onderdeel en hun IDnummer noodzakelijk.

www.roosonderscheidingen.nl

Oleanderpark 20
3142 NK Maassluis

E-mail: ron.roos@planet.nlTel.: 010 - 59 90 310
Mob.nr.: 06 - 20 37 47 58

Rabobank: NL19 RABO 135 166 691 
KvK: Rotterdam 24413142

A d v e r t e n t i e

Kooprecht DT-pakket* voor alle oud militairen 
(full- en parttime) van de KL die tenminste 15 jaar hebben gediend

Militair BD
Om als Militair BD in het systeem te worden opgenomen dient het KPU-bedrijf het maatneemformulier* dat volledig ingevuld (deel Maatgegevens) moet 
worden en samen met een kopie ontslagbeschikking (minimaal 15jr in dienst) te ontvangen.

Dit kan per brief of e-mail aan: 

DMO
KPU-Bedrijf
Postbus 90125
3509BB Utrecht
Email: P71454@mindef.nl 
                                   
Met het koopformulier kunnen de gewenste artikelen gekocht worden.
Voor Natres militairen geldt dat het opmaken van de DT jas met zilveren knopen niet behoort tot de werkzaamheden van de kleermakerij.
Het opmaken van de DT Jas met emblemen en kraagspiegels kan door tussenkomst van de kleermakerij.

Voor vragen kunt u terecht bij
M.M.J. (Mureille) Winter
Medewerkster Service Team (KS)
T 0800-2358400
M mmj.winter@mindef.nl
______
*) De bestanden “Kooprecht DT”, “Koopformulier”, “LF 17535 Maatneemformulier” en “Maatsystemen” zijn te downloaden via www.ovvknr.nl



Noord  R.J. Zevenhuizen (Roel)
  Lepelaar 17
  7943 SJ Meppel
  Tel. 052 - 28 55 611 / 06 - 13 05 85 26
  E-mail: noord@ovvknr.nl

Overijssel  J. Manenschijn (Jan)
  Voormors 56
  7468 HB Enter
  Tel. 054 - 73 82 594
  E-mail: overijssel@ovvknr.nl

Utrecht  A.I. Blees (Anita)
  Kotter 55
  3961 KR Wijk bij Duurstede
  Tel. 06 - 46 25 53 77
  E-mail: utrecht@ovvknr.nl

Noord-Holland  F. Ietswaard (Frits)
  Schiestraat 15
  1946 AM Beverwijk
  Tel. 06 - 22 96 51 21
  E-mail: noord-holland@ovvknr.nl

Zuid-Holland  J.J. van der Vecht (Hans)
  Ranonkelstraat 37
  2565 BA Den Haag
  Tel. 070 - 36 34 212 / 06 - 23 30 08 50
  E-mail: zuid-holland@ovvknr.nl

Zuid  A.C. Faesen (Lex)
  Ooievaarstraat 2
  5941 JH Velden
  Tel. 077 - 47 21 368 / 06 - 28 40 51 35
  E-mail: zuid@ovvknr.nl

  Fred Warmer
  Klaas Hartman
  John Brinckman
  Richard Marnix Sopacua

  R.J. Zevenhuizen (Roel)
  Lepelaar 17
  7943 SJ Meppel
  Tel. 052 - 28 55 611 / 06 - 13 05 85 26
  E-mail: werving@ovvknr.nl

Colofon

De OVV KNR Koerier verschijnt vier 
maal per jaar en wordt toegezonden 
aan leden en donateurs+.
Het OVV-lidmaatschap bedraagt  € 36 
per jaar.
Donateurs+ schenken minimaal € 36 
per jaar en genieten daarmee nage-
noeg dezelfde rechten als leden.
Overige donateurs dragen minimaal  
€ 18 per jaar bij, zonder verdere voor-
rechten.
Lidmaatschap en donateurschap 
worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
Opzeggingen dienen vóór 1 december 
van het lopende verenigingsjaar te 
geschieden bij de ledenadministratie.

Eindredacteur en vormgeving
Richard Marnix Sopacua
Omloop 18
9401 VH Assen
Tel. 06 - 13 41 67 62
eindredactie@ovvknr.nl

Oplage
700 exemplaren

Digitaal lezersbereik
10.000

Advertentieprijzen
A4  € 100
A5  € 150
A6  € 125

Inleveren kopij voor de 
OVV KNR Koerier Nr. 2 - 2020, 
2e jaargang
Vóór 1 mei 2020

Secretariaten van provinciale afdelingen

OVV KNR Fotograven

Werving Bezoek ook

www.ovvknr.nl
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Grensverleggende activiteiten in 2020

                  Amersfoortse 2 daagse
                 19 t/m 20 juni

   Info zie: www.amersfoortse2daagse.nl

             Falcon Walk
                                                   4 juli
                      Info zie: www.falconwalk.nl

                  Nijmeegse 4-daagse
                                21 t/m 24 juli
                   Info zie: www.4-daagse.nl

                     Airborne Wandeltocht
                                    5 september
   Info zie: www.airbornewandeltocht.nl

    De AVRM Long Distance Patrol
                                          in Wales
      29 september t/m 3 oktober   
                             Info zie: www.avrm.nl

Foto’s gemaakt van één van de vijf grensverleggende activiteiten?
Mail de foto’s naar eindredactie@ovvknr.nl en het wordt geplaatst in onze OVVKNR KOERIER.


